
Наказ Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації

13. 12.2019 №  38_________________________________________________________________________________________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної 
і 2300000 __________________________________ державної адміністрації_________________________________

(найменування головного розпорядника)

______Комунальне підприємство ""Газета "Запорізька правда" Запорізької обласної ради________
(найменування відповідального виконавця)

0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень /  бюджетних асигнувань - 469282,00 грн., у тому числі загального фонду - 469282,0 грн. 
та спеціального фонду - 0,0 грн.

2. 2310000

.  2317693

(код)

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Конституція України (Закон України про прийняття Конституції України" від 28.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України ( Закон України "Про прийняття Бюджетного кодексу України" від 08.07.2012 №2456-УІ);

- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 № 280/97-ВР

- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 № 586-ХІУ

Закон України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"від 01.07.2014 № 1555-УІІ

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно -  цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів";

- Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм (наказ МФУ від 14.01.2011 № 15);

Рішення обласної ради від 14.03.2019 № 39 "Про Програму з фінансової підтримки комунальних підприємств, що належать 
до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, на 2019 рік" (зі змінами)

Рішення обласної ради від 12.12.2019 № 140 "Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 
"Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами та доповненнями).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Цілі державної політики

1 . Забезпечення ефективного використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ та міст Запорізької області.

2.

Забезпечення фінансової підтримки функціонування комунальних підприємств для здійснення належного 
обслуговування населення області шляхом зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення інвестиційної 
діяльності, спрямованої на проектування та енергоаудит, переоснащення, відновлення та реконструкцію 
виробничих потужностей, своєчасне здійснення розрахунків із заробітної плати, оплати поточних рахунків за 
спожиті енергоносії, комунальні послуги, матеріально-технічні ресурси, заробітної плати, сплати податків і зборів, 
недопущення заборгованостей за вказаними витратами.

1. Мета бюджетної програми;

На підтримку функціонування комунальних підприємств для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 . Надання фінансової підтримки для погашення кредиторської заборгованості перед товариством з обмеженою 
відповідальністю "Видавничий будинок "Кераміст" (відповідно до рішення суду)

9. Напрями використання бюджетних коштів, грн.

N
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1
Надання фінансової підтримки для погашення кредиторської 
заборгованості перед товариством з обмеженою відповідальністю 
"Видавничий будинок "Кераміст" (відповідно до рішення суду)

469282,0 469282,0

Усього 469282,0 469282,0



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у  складі бюджетної програми, грн.

№
з/п Назва місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 . "Програма з фінансової підтримки 

комунальних підприємств, що 
належать до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, 
міст Запорізької області, на 2019 рік", 
затверджена рішенням обласної ради 
від 14.03.2019 №39 (зі змінами)

469282,0 469282,0

Усього 469282,0 469282,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1

Надання фінансової підтримки для 
погашення кредиторської 
заборгованості перед товариством з 
обмеженою відповідальністю 
"Видавничий будинок "Кераміст" 
(відповідно до рішення суду)

затрат

Обсяг коштів передбачений на 
надання фінансової підтримки для 
погашення кредиторської 
заборгованості перед товариством з 
обмеженою відповідальністю 
"Видавничий будинок "Кераміст" 
(відповідно до рішення суду)

грн.

Рішення облради від
12.12.2019 № 140 ; 

Рішення облради від
12.12.2019 № 139

469282,00 469282,0

продукту

Кількість підприємств, яким буде 
надано фінансову підтримку у 2019 
році

одиниць
Рішення облради від 

12.12.2019 № 139 1 1

ефективності

Середній розмір витрат на надання 
фінансової підтримки 1 -му 
підприємству у 2019 році

грн.

Бух. розрахунок 
(виходячи із 

запланованого 
обсягу фінансової 

підтримки та 
кількості

підприємств, яким 
надається фінансова 

підтримка у 2019 
році)

469282,00 469282,0

якості

Відсоток погашення кредиторської 
заборгованості %

Бухгалтерський
розрахунок 100 100

Директор Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ЗОДА


